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JULGAMENTO DE RECURSOS  

Conforme Edital n° EDITAL Nº 001/2014do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de João Pinheiro   

/ MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das provas 

Objetivas divulgado em 17/11/2014, separados por escolaridade, conforme a seguir:  

NÍVEL SUPERIOR 
Nome N° de Inscrição Cargo 

ANE CAROLINE DE ALMEIDA 

DAIANE AMARAL CRISOSTOMO 

ROGÉRIO ALVES RIBEIRO 

528 

642 

571 

59 A 64 ENFERMEIRO DE PSF 

 
QUESTÃO 15 

A questão foi baseada no Manual de Normas de Vacinação (2001), do Ministério da Saúde/FUNASA que 

assim dispõe: 

Alternativa A: Em criança que recebeu o BCG há seis meses ou mais, na qual esteja ausente a cicatriz 

vacinal, indica-se a revacinação, sem necessidade de realização prévia do teste tuberculínico (PPD). 
(página 23) 

Alternativa B: Esquema básico: três doses com intervalos de 60 dias. 

Notas: 1) O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias; (pg. 29) 

Conforme determina o manual, no esquema básico as doses devem ter intervalos de 60 dias mas o 

intervalo mínimo entre a aplicação de uma dose e outra é de 30 dias e a alternativa B afirma 

equivocadamente ser de 60 dias. 
Alternativa C: As vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados não devem ser administradas, a 

princípio, em pessoas: a) com imunodeficiência congênita ou adquirida; b) acometidas por neoplasia 

maligna; (pg. 15) 

Alternativa D: É importante também dar ênfase ao fato de que, havendo indicação, não existe limite 

superior de idade para aplicação de vacinas, com exceção das vacinas tríplice DTP e dupla tipo infantil. 
(pg. 16) Face ao exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado 

corretamente. Recurso INDEFERIDO, mantém – se alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 16 

A questão foi baseada em duas bibliografias do Ministério da Saúde que tratam sobre o tema aleitamento 

materno: 
Alternativa A: Preferencialmente a mama deve ser esvaziada pelo próprio recém-nascido, pois, apesar da 

presença de bactérias no leite materno, quando há mastite, a manutenção da amamentação está 

indicada por não oferecer riscos ao recém-nascido a termo sadio. (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRICS, 2000). (pg.46 do Cadernos de Atenção básica nº 23, Saúde da criança: Nutrição Infantil) 

• Reafirmar que a presença de mastite não contraindica à amamentação, mesmo no seio doente. (pg. 8 do 
Aleitamento Materno e Orientação Alimentar para o Desmame- Ministério da Saúde- 3º edição) 

Alternativa B: Recomenda-se que a criança seja amamentada sem restrições de horários e de tempo de 

permanência na mama. É o que se chama de amamentação em livre demanda. (pg.31 do Cadernos de 

Atenção básica nº 23, Saúde da criança: Nutrição Infantil) 

Alternativa C: Quanto mais volume de leite e mais vezes a criança mamar, maior será a produção de leite. 

(pg.20 do Cadernos de Atenção básica nº 23, Saúde da criança: Nutrição Infantil) 
Alternativa D: As crianças amamentadas exclusivamente ao seio têm ritmo de crescimento diferente de 

crianças alimentadas com alimentação artificial ou mista. 

Lactentes alimentados com leite humano costumam dobrar de peso um pouco mais tarde do que os 

alimentados com leite de vaca. (pg. 11 do Aleitamento Materno e Orientação Alimentar para o 

Desmame). Face ao exposto, considerando que apenas a alternativa A encontra-se em desacordo com o 
estabelecido nas bibliografias referentes ao tema e que não existe erro na questão. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 
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QUESTÃO 18 

O candidato alega que a alternativa “D” não se encontra incorreta já que o endoscópio é um artigo semi-

crítico. Entretanto, as comadres e termômetros são considerados artigos não críticos, o que torna a 

alternativa incorreta. Sendo assim, considerando que a alternativa “D” encontra-se incorreta e que não 

existe erro na questão, recurso INDEFERIDO, mantém – se alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 20 

A questão foi baseada no Caderno de Atenção Básica nº 16, Diabetes, do Ministério da Saúde (2006), 

pg.24: 

“As orientações de exercícios seguem as recomendações para adultos saudáveis observando, no entanto, 
algumas especificidades: 

(...) 

 • Os calçados devem ser confortáveis, evitando bolhas e calosidades. (alternativa A) 

• A intensidade de atividade física deve ser aumentada progressivamente, tendo como objetivo atingir 

intensidade moderada (60 e 80% da freqüência cardíaca máxima). (alternativa C) 

(...) 
• Indivíduos com perda significativa de sensibilidade nos pés devem evitar caminhar em esteiras ou ao ar 

livre, correr, etc. Nesses casos, os exercícios mais recomendados são natação, ciclismo, remo e exercícios 

realizados na posição sentada. (...) 

(A alternativa D é a resposta da questão pois afirma equivocadamente o contrário) 
• Antes de iniciar um exercício vigoroso, é necessário afastar complicações como retinopatia proliferativa, 

neuropatia autonômica e doença cardíaca importante. (alternativa B).  Face ao exposto, considerando que 
não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente, recurso INDEFERIDO, mantém – 

se alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 

 

MATEUS SILVA DE MELO 1500 70 A 76 ODONTÓLOGO PSF 

 

QUESTÃO 11 

Durante a protrusão e retrusão o movimento é de translação e ocorre na articulação superior. O côndilo e 

o disco conjuntamente translacionam anterior e inferiormente ao longo da eminência articular na 

protração e posterior e superiormente na retração. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” 

conforme divulgado. http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAQhcAD/articulacao-temporomandibular 

QUESTÃO 17 

O enunciado da questão solicita qual o produto da reação entre o flúor tópico e o esmalte, e esse produto é 

o fluoreto de cálcio. No enunciado não temos referencia a hidroxiapatita. Recurso INDEFERIDO, mantém 

– se a alternativa “A” conforme divulgado. 
 

QUESTÃO 19 

Durante a protrusão e retrusão o movimento é de translação e ocorre na articulação superior. O 
côndilo e o disco conjuntamente translacionam anterior e inferiormente ao longo da eminência 
articular na protração e posterior e superiormente na retração. Recurso INDEFERIDO, mantém – se 

a alternativa “D” conforme divulgado. 

 

NILVA LUIZ DE SOUZA ROCHA 1566 
114 A 119 PROFESSOR N2 ANOS 

FINAIS- LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 12 

Houve um equívoco na elaboração da questão. Portanto o recurso foi DEFERIDO, questão 
ANULADA. 

ANA CLÁUDIA QUEIRÓZ DA SILVA 

NATIELLE ALVES DA SILVA 
THAIS FERNANDA DE AZEVEDO 

1446 

1574 
1145 

126 A 135 PROFESSOR N2 ANOS 

INICIAIS- EDUCAÇÃO INFANTIL 

QUESTÃO 14 

Houve um equívoco na elaboração da questão. Portanto o recurso foi DEFERIDO, questão 
ANULADA. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAQhcAD/articulacao-temporomandibular
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CAMILA SILVA MACHADO 903 

160 TÉCNICO DE NÍVEL 

SUPERIOR EM SAÚDE - 
FONOAUDIÓLOGO 

QUESTÃO 18 

A alternativa “D” afirma que: A videofluroscopia é utilizada na avaliação da deglutição. O paciente recebe 

um contraste que é deglutido junto com grande quantidade de alimentos, assim através do vídeo observa-
se a presença ou não de aspiração. Porém Logemann(1994) explica que na videofluroscopia o processo de 

deglutição é gravado em vídeo, podendo ser analisado posteriormente quadro por quadro em câmera lenta. 

Yoo(1993) detalha que nesta avaliação o paciente recebe um contraste (barium), que é deglutido com 

alimentos variados em sua consistência. Quantidades pequenas são ingeridas para diminuir o risco de 

aspiração.  LOGEMANN, JA. - Rehabilitation of Oropharyngeal Swallowing Disorders.  ACTA 

OTORHINOLARYNGOL BELG, 48(2):207-15, 1994. A falta do termo “e” na alternativa “C” não compromete 
a interpretação da mesma. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme 

gabarito divulgado.  

 

LUCIANE PIRES DA SILVEIRA 663 

161 TÉCNICO DE NÍVEL 

SUPERIOR EM SAÚDE -  
NUTRICIONISTA 

QUESTÃO 12 

A alternativa A está correta, os ovos nunca devem ser lavados antes de ir para a refrigeração, o que pode 
ser feito é uma limpeza para tirar terra e outros dejetos. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se 

a alternativa “B” conforme gabarito divulgado.  

 

QUESTÃO 16 

O enunciado da questão nem a alternativa citam que os alimentos seriam orgânicos. Portanto o recurso foi 

INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.  

WESLEY FRANK DA SILVA OLIVEIRA 2335 

163 A 167 TÉCNICO DE 

NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE -

PSICÓLOGO 
QUESTÃO 07 

Somente na letra A o verbo dos parênteses deve flexionar-se no  plural, já que o sujeito do verbo principal 

(existir) é “muitas maneiras”, então verbo auxiliar “dever”  deve ser flexionado no plural. No item B , o 

verbo “haver” é impessoal, portanto deverá ficar no singular. No item C, a partícula se é índice de 

indeterminação do sujeito e o verbo assistir é transitivo indireto. Nesse caso, o verbo concorda 
obrigatoriamente na 3ª pessoa do singular. Quanto ao erro de digitação “as ruas” e não “nas ruas” como 

deveria estar escrito, não justifica a anulação. No item D, o verbo “fazer” é impessoal, devendo, portanto 

ficar no singular. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 10 

O Manual diz que são modalidades de comunicação praticamente idênticas, sendo que a única diferença 
entre eles é  que o aviso é expedido por Ministros do Estado, para autoridades da mesma hierarquia, ao 

passo que o ofício é expedido para  e pelas demais autoridades. Ambos têm como finalidade o 

tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e, no caso do ofício, 

também com particulares. Em nenhum momento no manual da redação oficial fala em funções diferentes 

para aviso e ofício, portanto, o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA. 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

DAIANE SENA VAZ 1740 
01 AGENTE ADMINISTRATIVO - 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Recurso INDEFERIDO, conforme item 7.2.4 do Edital, a argumentação foi inconsistente.  

ALFABETIZADO 
 
PAULO ROSRIGUES DA SILVA 

 

40 
39 A 58 AUXILIAR DE SERVIÇO 

PÚBLICO 

Recurso INDEFERIDO pois na listagem divulgada no site no dia 14/11/2014,o candidato deveria dirigir-
se à sala nº 32. 

Belo Horizonte, 05 de Dezembro de 2014. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda 


